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Saken gjelder
Eiker Innovators and Makers søker om 168.600,- i investeringstilskudd. Prosjektet er å lage et felles
skaperverksted for Eikerregionens innbyggere. Rådmannen anbefaler at kommunestyret innvilger
søknaden.
Saksopplysninger/vurderinger
Søknaden
Eiker Innovators and Makers er en kunst- og kulturforening stiftet 20. desember 2018. Rådmannen
antar at foreningen erstatter Buskerud Innovators & Makers, som ble stiftet 1. november 2018, og
som søkte tilskudd i forrige møterunde. Foreningens hovedfokus er barn og unge. Foreningens
vedtekter, stiftelsesdokument og protokoll fra ekstraordinært årsmøte er vedlagt.
Foreningen har ikke fylt ut i vårt søknadsskjema hvilket tilskudd de søker på. Ut fra dialog med
administrasjonen i forkant av søknaden er Rådmannen sikker på at det er investeringstilskudd de
søker. De søker om 168.600,-.
Tilskuddet har de tenkt å bruke på å anskaffe deler for å bygge en fresemaskin (76.100,-), samt å
anskaffe en 3d-printer (60.000,-) og en laserkutter (32.500,-). Dette gjør de for at medlemmene skal
bli kjent med hvordan moderne innovasjonsverktøy virker, få tillit og evne til å bygge egne
maskiner og praktisk erfaring med å bygge og produsere prototyper.
Ulike private partnere bidrar med 139.500,- til prosjektet.
Rådmannen antar at foreningen planlegger å samarbeide tett med Pancakebot Innovation Center,
men dette er ikke beskrevet i søknaden. Rådmannen vil komme tilbake til dette nedenfor.
Regelverket
19. september 2018 vedtok kommunestyret retningslinjer for støtte til frivillighet og kulturliv i PS
131/18. Disse gjaldt fra 1. desember 2018. Retningslinjenes kapittel 13 handler om denne typen
tilskudd – engangstilskudd til investeringer.
Kommunen skal i følge § 13-4 vurdere søknader opp mot fire kriterier:
 Grad av samfunnsnytte i prosjektet
 Forventet effekt opp mot kommunens bidrag
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Gjennomførbarhet
Risiko for manglende gjennomføring eller tap

Rådmannens vurdering
Søknaden har kommet på fastsatt søknadsskjema. Søker har ettersendt vedlegg, og har fått
veiledning i å utforme prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Denne følger vedlagt.
Grad av samfunnsnytte
Rådmannen mener prosjektet har høy grad av samfunnsnytte. Rådmannen antar ut fra tidligere
korrespondanse med de involverte at kombinasjonen av et større senter og en medlemsbasert
forening er en god måte å etablere et såkalt makerspace (folkeverksted/skapersted) i Øvre Eiker på.
Lignende organisering finner vi blant annet i Oslo.
En medlemsbasert forening kan også sikre at lokalsamfunnet kan kjenne et godt eierskap til
aktivitetene på senteret og at flere får ta del i det som skjer. At det allerede så kort tid etter stiftelse
er 11 deltakere på et årsmøte og 5 som blir valgt til styret tyder på at det er et engasjement for
foreningen lokalt.
Rådmannen mener et makerspace vil være et godt tilskudd til Øvre Eiker kommune, fordi det gir
mulighet til å utøve kreativitet ved hjelp av nye teknologiske verktøy. Hvis våre innbyggere kan
slippe å reise til Kongsberg eller Drammen for å bruke et makerspace vil det bidra til at Øvre Eiker
fortsetter å være et godt sted å bo.
Forventet effekt opp mot kommunens bidrag
Kommunen gir sjelden denne typen tilskudd til utstyr. Sett i dette lyset er kommunens bidrag ved å
innvilge søknaden betydelig. Samtidig er det nå inne flere private partnere som vil bidra til
prosjektet enn det var ved forrige søknad. Dette er positivt. Utstyret må antas å ha god holdbarhet.
Hvis mange får ta del i utstyret vil dette gi god effekt av utstyret.
Søkeren har denne gang ikke beskrevet hvordan foreningens tilgang til utstyret vil være.
Rådmannen tenker det derfor er naturlig å stille vilkår om en tilfredsstillende tilgang for å innvilge
søknaden. Rådmannen er også opptatt av at samarbeidet med Pancakebot Innovation Center må
nedfelles i en skriftlig avtale som sikrer at tilskuddet fra kommunen først og fremst kommer
foreningen til gode. Dette er også viktig for å unngå skjult offentlig støtte til næringsvirksomhet.
Gjennomførbarhet
Rådmannen anser at planen for gjennomføring som er beskrevet i prosjektsøknaden er konkret og
realistisk.
Risiko for manglende gjennomføring eller tap
Rådmannen mener det er en viss risiko for manglende gjennomføring, i og med at foreningen er
nystartet. Kommunen kan vurdere å yte oppstartsstøtte til foreningen på ordinære vilkår dersom de
søker om det. Rådmannen anser denne risikoen for akseptabel, og en type risiko kommunen må
akseptere i slike prosjekter.
Foreningens stiftelsesdokument og vedtekter gjør det klart at det her er et tydelig skille mellom den
kommersielle virksomheten til Miguel Valenzuela og foreningens aktivitet. Selv om Miguel
Valenzuela og hans kone Runi Steen begge sitter i styret til foreningen, er de tre andre
styremedlemmene uavhengige. Leder og kasserer er blant de uavhengige. De bekymringer
Rådmannen hadde ved forrige søknad er derfor ryddet av veien.
Samlet vurdering
Rådmannen mener søknaden beskriver et godt prosjekt som er viktig for videreutviklingen av
Vestfossen som Kulturhovedstaden i Øvre Eiker.
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Rådmannen mener det i denne typen prosjekter med flere involverte aktører er viktig å ha tydelige
avtaler som sikrer ryddige samarbeidsforhold. Dette er spesielt viktig når det er et samarbeid
mellom kommersielle og frivillige aktører, og hvor offentlige midler er involvert. Rådmannen
foreslår derfor at det stilles vilkår for å innvilge tilskuddet.
Rådmannen går også inn for å innvilge tilskuddet fullt ut. Det er gjennomførbart økonomisk, og vil
ha stor betydning for hvor vellykket prosjektet kan bli. Det er imidlertid mulig å innvilge tilskuddet
delvis, slik at det bare gis tilskudd til enkelte av maskinene det er søkt om.
Vedlegg
1 Søknadsskjema rentefrie lån og investeringstilskudd
2 Prosjektbeskrivelse
3 Vedtekter for EIM
4 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i EIM
5 Stiftelsesdokument EIM
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rådmannens anbefaling
Søknad om 168.600,- i investeringstilskudd til Eiker Innovators and Makers innvilges. Til grunn for
vedtaket ligger følgende vilkår:
 Eiker Innovators and Makers må godta de allmenne vilkår kommunen stiller til slike
tilskudd. Rådmannen har fullmakt til å formulere disse i et akseptbrev.
 Eiker Innovators and Makers må sammen med akseptbrev sende inn dokumentasjon på
hvordan samarbeidet med andre aktører skal være organisert, for eksempel om utstyret som
blir anskaffet skal deles med andre, og på hvilke vilkår. Dokumentasjonen må godtgjøre at
tilskuddet kommer foreningen til gode uten å medføre subsidiering av andre aktører.
Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfond fritt, konto 2.5650.12.
Begrunnelse
Søknaden beskriver et godt prosjekt som er viktig for videreutviklingen av Vestfossen som
Kulturhovedstaden i Øvre Eiker.
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